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  11227/05    נשיאה זיוה הרמןה' בפני כב  

  1 

   פלילי-א "פרקליטות מחוז ת. י.מ                          מאשימהה
  

  נגד

 

  דן טירספולסקי                          נאשמיםה
  2 

>#2#<  3 
 4  :נוכחים

 5  אוטולנדי-ד קרמני" עו-כ התביעה"ב

 6  למפר ד " עו-כ " בעצמו וב-הנאשם

  7 
>#3#<  8 

 9  גזר דין

  10 

 11מרמה , הנאשם הודה והורשע במסגרת הסדר טיעון במספר עבירות שעניינן גניבה בידי עובד  .א

 12  . והפרת אמונים בתאגיד

 13 

 14 עבד הנאשם בסניף הבנק 2002-2005בין השנים , על פי עובדות כתב האישום המתוקן

 15והיתה לו גישה למספרי , במחלקת אבטחת מידע ביחידת המחשוב, הבינלאומי בתל אביב

 16: להלן(החשבון של לקוחות הסניף ולסיסמאות המשמשות אותם בביצוע פעולות בחשבון 

 17 ").הנתונים החסויים"

 18הנאשם ניצל .  תכנן הנאשם עם שני שותפים לגנוב כספים מחשבונות הלקוחות2003בשלהי 

 19את נגישותו למידע ומסר לשותפיו מספרי חשבון ונתונים חסויים של ארבעה לקוחות תושבי 

 20, בארבעה מועדים שונים, על סמך המידע והנתונים החסויים שמסר נכנסו השותפים. חוץ

 21 . 103,700₪ספים בסך כולל של לחשבונות הלקוחות וגנבו כ

  22 

 23מאסר על תנאי וקנס , עתרה התביעה לענש של שנת מאסר בפועל, במסגרת הסדר הטיעון  .ב

 24  "). ההסדר: "להלן( ₪ 10,000מוסכם בסך 

  25 

 26  טיעוני הצדדים

  27 

 28עומדת על חומרת העבירות ובשל כך עותרת לאמץ את הרף העליון , בטיעוניה, כ התביעה"ב  .א

 29 .של הענש על פי ההסדר
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 1הענש המוצע הוא קל ומקל יחסית למדיניות הענישה הרצויה והנוהגת לגבי סוג , לדבריה

 2במסגרת השיקולים שעמדו לנגד עיני התביעה בעת גיבוש , ברם. העבירות אותן ביצע הנאשם

 3מצבו הכלכלי , עברו הנקי, ההסדר נלקחו בחשבון הודאתו של הנאשם כבר בשלב החקירה

 4 . ותפים לא היו ראיות ולא הוגש כתב אישוםוהבריאותי והעובדה שנגד הש

 5אולם הבנק לא הראה נכונות , בנוסף היא מאשרת כי נעשו ניסיונות להשיב את הכסף שנגנב

 6  .לקבלו

  7 

 8אך טוען כי היו תוצאה של מעשי ,  מסכים כי מעשיו של הנאשם חמוריםכ הנאשם"ב  .ב

 9שכו כשנה ובמהלכה איומים שנמ, עליו ועל משפחתו, סחיטה ואיומים מצד שני השותפים

 10 . אף הוחתם על חוזה הלוואה כוזב

 11ולמרות שפעל בלחץ השותפים רק , לנאשם לא צמחה כל תועלת כלכלית מהכספים שנמשכו

 12. בעוד שותפיו יצאו פטורים מליתן את הדין, נגדו הוגש כתב אישום. הוא משלם על המעשים

 13ריאותי בכי רע והוא מוגדר מצבו הב, הוא איבד את משפחתו ומקום עבודתו, אם בכך לא די

 14עד כי לא אחת ניסה לשים קץ , כחולה כרוני עם בעיות נוירולוגיות פסיכיאטריות קשות

 15  . כפי שעולה מהמסמכים הרפואיים אותם הוא מגיש, לחייו

 16ומאסר בפועל , לפני זמן לא רב החל לעבוד, כיום מנסה הנאשם לחזור למסלול חיים סדיר

 17  . רה תצא נפסדתיקטע את תהליך שיקומו והחב

  18 

 19מוסיף מילות חרטה ומבקש את עזרת , חוזר על עיקריהם,  מצטרף לדברי בא כוחוהנאשם  .ג

 20  ). 23'  ש5' עמ, פרוטוקול" (להתחיל הכל מהתחלה, לצאת מזה"בית משפט 

  21 

 22  דיון

  23 

 24אשר , הנאשם ניצל את תפקידו ומעמדו. העבירות אותן ביצע הנאשם חמורות, דעתי כדעת התביעה

 25קשר קשר עם שניים נוספים ואפשר להם לשלוח יד לכספים של , ישה למידע חסוי ומסווגאפשרו לו ג

 26  . לקוחות הבנק בכך שמסר להם נתונים חסויים

 27ופגע באמון הציבור במערכת הבנקאית אשר , במעשיו גרם הנאשם נזק כלכלי ללקוחות ולבנק

 28 הלקוחות ולקדם את והיא נדרשה להגן ולשמור בנאמנות את כספי, בקופתה הופקדו הכספים

 29עבירות מתוחכמות שהן קלות לביצוע , עסקינן בעבירות שהן פרי תכנון ומחשבה תחילה. טובתם

 30  . בין היתר למען יראו וייראו, עבירות המחייבות ענישה מרתיעה, וקשות לגילוי
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 1הצעה זו . ומציע לפטור את הנאשם ממאסר, כ הנאשם מבקש לאפשר לנאשם לשקם את חייו"ב

 2  . ויש לדחותה מכל וכל, תי מעשית שכן יש בה התעלמות מוחלטת מטובת הציבורהינה בל

 3  . ולמרות זאת החלטתי לאמצו, מקל עם הנאשם, גם ברף העליון המוצע, ההסדר אליו הגיעו הצדדים

 4ונשענת על , כ הצדדים"ההחלטה לקבל את ההסדר נסמכת על כל העובדות שהוצגו בטיעוניהם של ב

 5לה כל שבפניה ולקחה בחשבון את כל הגורמים הצריכים לענין בטרם הגיעה החזקה כי התביעה שק

 6  . להצעה בדבר ההסדר

  7 

 8  :אשר על כן אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים

  9 

 10  .  חדשים12מאסר למשך  .1

 11והתנאי הוא ,  שנים3 חודשים לתקופה של 10אני מטילה על הנאשם מאסר על תנאי למשך  .2

 12 -לחוק העונשין) 413למעט עבירה על סעיף(מרמה או הונאה , כי לא יעבור כל עבירת רכוש

 13 .1977, ז"התשל

 14 .  יום90הקנס ישולם תוך .  ימי מאסר תמורתו60או  ₪ 10,000קנס בסך  .3

 15אני מפנה את תשומת לב מפקד מתקן הכליאה למצבו הבריאותי של הנאשם ומורה ליתן   .4

 16 . לו טיפול רפואי בהתאם

  17 

  18 

 19  . יום מהיום45והודע לנאשם על זכותו לערער תוך 

  20 
>#8#<  21 

  22 

 23   . במעמד הנוכחים22/09/2009, ע"תשרי תש' דניתן והודע היום 

   24 

  25 

  

  נשיאה, הרמן זיוה

  26 

  27 

  28 
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 1  :כ הנאשם"ב

 2  אבקש עיכוב ביצוע על מנת לאפשר לנו ללמוד את גזר הדין ולשקול אם להגיש ערעור

  3 

 4  :כ התביעה"ב

 5  .אנו מסכימים לדחייה קצרה לצורך התארגנות כפוף לערבויות

   6 

>#9#<  7 

 8  החלטה

  9 

 10  : יום כפוף לתנאים כדלקמן30אני מורה על עיכוב בצוע עונש המאסר למשך 

  11 

 12  . 25,000₪על סך ' ערבות עצמית וערבות צד ג  . 1

 13  . 15,000₪הפקדה במזומנים או בערבות בנקאית בסך   .2

 14  . שעות48או מזומנים למשך ' ניתנת אורכה להפקדת אחת מהערבויות צד ג  .3

 15  .אשם מן הארץ וזאת עד להחלטה אחרתאני אוסרת את יציאתו של הנ  .4

  .הנאשם יפקיד דרכונו במזכירות בית משפט

  
>#10#<  

  16 

 17   . במעמד הנוכחים22/09/2009, ע"תשרי תש' דניתנה והודעה היום 

   18 

  19 

  

  נשיאה, הרמן זיוה

  20 

   

 21 שני סעדה: הוקלד על ידי


	דיון



